
VOORBEDEN en STIL GEBED  

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

 

SLOTLIED 528 (staande) 

‘Omdat Hij niet ver wou zijn’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Toccata, BWV 564a, 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

COLLECTES bij de uitgang: twee collectes. 

(U kunt desgewenst ook een gift overmaken per bank.) 
 

Bestemming collectes 

1. Ten behoeve van Kerk in Actie, een project in Oeganda. 

Toelichting. Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda 

voor droogte én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om 

genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk 

steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen 

(landbouw)training. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige 

zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst 

goed op te slaan, beter bestand bent tegen het klimaat.  

Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 88 

(Diaconie Maranathakerk), o.v.v. ‘Oeganda’. 
 

2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van de 

energierekening van het gebouw. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL21 INGB 0000 5830 00  

(PGG Maranathakerk), o.v.v. ‘energie’. 

 

 

DE AGENDA 

 

Na de dienst: koffie/thee/limonade in de gemeentezaal en 

andere ruimten. De kerk volgt de actuele coronaregels. 
 

Woensdag 9 februari, 10-12 uur. Koffieochtend in de tuinzaal. 
 

Zondag 13 februari, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

ds. Mirjam Elbers. Organist: Bert van Stam. Met medewerking 

van Musica Poëtica. 
 

Zondag 20 februari, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

ds. Folly Hemrica. Organist: Bert van Stam. 
 

Permanent. De kist voor de voedselbank staat in de hal. 
 

Interim-predikant Maranathakerk: ds. Folly Hemrica. Zij is 

beschikbaar voor crisispastoraat. Contact: tel. 06 45 65 40 05. 

E-mail: hartzhemrica@hetnet.nl. 
 

Wilt u de Maranathakerk financieel steunen? 

Dit zijn de rekeningnummers. 

NL21 INGB 0000 5830 00 (PGG Maranathakerk, 

algemene doeleinden); 

NL52 INGB 0000 3125 88 (Diaconie Maranathakerk). 

NL94 INGB 0009 6853 30 (Stichting Steunfonds Maranathakerk, 

o.a. voor het culturele en levensbeschouwelijke programma); 

 
Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 6 februari 2022, 6e na Epifanie 

 

voorganger: ds. IJjo Akkerman 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Henk Teutscher 

diaken: Cécile de Munnik 

kindernevendienst: Marleen van Loenen 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

 

 

 

 

In STILTE komen we de kerk binnen 

 

WELKOM en Calendarium 
 

DE VOORBEREIDING 

 

Aansteken van de KAARSEN op tafel onder klokgelui 

 

AANVANGSLIED 612 

‘Wij komen als geroepen’ 
 

BEMOEDIGING 

ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 

DREMPELGEBED  
 

LIED Psalm 67 

‘God zij ons gunstig en genadig’ 
 

SMEEKGEBED, afgesloten met: 

voorganger:  .......... zo bidden wij: 

v.  Heer ontferm U 

a.  HEER ONTFERM U 

v.  Christus onferm U 

a.  CHRISTUS ONTFERM U 

v.  Heer ontferm U 

a.  HEER ONTFERM U 

v.  Ere zij God in de hoge 

a. EN VREDE OP AARDE 

    VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN 

 

LOFLIED 305 (staande) 

‘Alle eer en alle glorie’ 
 

DE SCHRIFT  
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

Moment met de KINDEREN 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Deuteronomium 30 (NB 2014) 

11 Want dit gebod 

dat ik je heden gebied: 

het is niet te wonderlijk voor je 

en niet te ver weg is het; 

DIENST van de SCHRIFT 



12 niet in de hemelen is het,- 

om te zeggen 

‘wie zal voor ons opklimmen ten hemel, 

   het voor ons halen 

en het ons doen horen, 

   zodat wij het kunnen doen?’; 

13 niet aan de overzijde van de zee is het,- 

om te zeggen 

‘wie zal voor ons oversteken 

   naar de overzij van de zee, 

   het voor ons halen 

en het ons doen horen, 

   zodat wij het kunnen doen?’; 

14 nee, zeer dicht bij je is het woord: 

in je mond en in je hart, 

   om het te doen! 

•• 

15 Zie, gegeven heb ik heden aan je aanschijn 

het leven en het goede,- 

de dood en het kwade, 

16 nu ik je gebied 

vandaag 

om lief te hebben 

de ENE, je God, door te wandelen 

   in zijn wegen, 

en te bewaken zijn geboden, 

   zijn inzettingen en zijn rechtsregels; 

leven zul je dan en talrijk worden, 

zegenen zal jou de ENE, je God, 

in het land 

waar jij komt om het te beërven. 

17 Maar als je hart zich afwendt en je niet hoort, 

je je laat meeslepen 

en je buigen zult voor ándere goden 

   en die zult dienen, 

18 dan heb ik u heden gemeld 

dat ge verloren en teloor zult gaan; 

ge zult geen dagen verlengen 

   op de –rode– grond 

waarvoor je nu de Jordaan oversteekt 

om daar te komen, om haar te beërven. 

19 Ik laat heden tegen u getuigen 

de hemelen en de aarde; 

het leven en de dood 

   heb ik gegeven aan uw aanschijn, 

de zegen en de verwensing; 

kies dan het leven, 

opdat je leeft, jij en je zaad, 

20 door lief te hebben de ENE, je God, 

door te horen naar zijn stem 

   en hem aan te hangen; 

want hij is je leven en de lengte van je dagen 

om te zetelen op de –rode– grond 

welke de ENE aan je vaderen, 

   aan Abraham, aan Isaak en aan Jakob 

   heeft gezworen 

hun te geven. 
 

LIED 322 

‘Die chaos schiep tot mensenland’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Lucas 5 (NB 2014) 

1 Maar het geschiedt, 

als de schare rondom hem samendringt 

en het spreken van God hoort, 

-en hij heeft gestaan langs het meer 

van Gennesaret- 

2 dat hij twee bootjes ziet staan 

langs het meer; 

de vissers zijn eruit gestapt 

en zijn de netten gaan spoelen. 

3 Maar hij stapt in een van de boten 

-die van Simon is geweest- 

en vraagt hem 

een eindje van het land af 

hogerop te varen. 

Toen is hij gaan zitten en heeft hij 

vanuit de boot 

de scharen onderricht gegeven. 

4 Maar zodra hij ophoudt met spreken 

zegt hij tot Simon: 

vaar hogerop naar het diepe 

en laat jullie netten neer 

voor een vangst! 

5 Ten antwoord zegt Simon: 

meester, 

een hele de nacht zwoegen we 

en niets nemen we mee,- 

maar omdat u het zegt 

zal ik de netten neerlaten! 

6 Ze doen dat 

en sluiten een veelheid vissen in, zó veel 

dat hun netten scheuren; 

7 ze wenken hun maats in de andere boot 

om te komen 

en het met hen op te nemen 

en vullen elk van beide boten 

totdat ze zinken. 

8 Maar als hij dat ziet 

valt Simon Petrus 

op de knieën voor Jezus neer 

en zegt: 

ga weg van mij, 

want ik ben een zondig man, heer! 

9 Want verbazing 

bevangt hem 

en allen die met hem zijn,- 

om de vissenvangst 

die ze mogen aannemen; 

10 maar evenzo ook Jakobus en Johannes, 

de zonen van Zebedeüs, 

die metgezellen zijn geweest van Simon. 

Jezus zegt tot Simon: vrees niet!- 

van nu af zul je iemand zijn 

die mensen levend vangt! 

11 Ze varen de boten het land op, 

laten alles achter en volgen hem! 

 

LOFZANG  
    Muziek: Bert van Stam 

 

 

SCHRIFTUITLEG  
 

MUZIEK  

Prelude over Psalm 67, Bert van Stam 

 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

MEDEDELINGEN  


